Så behandlar dataskyddsombudet
för Region Östergötland dina
personuppgifter

Region Östergötland har ett Dataskyddsombud som bland annat har i uppdrag att vara en
kontakt för personer som Region Östergötland behandlar personuppgifter om (registrerade). När du som registrerad kommer i kontakt med dataskyddsombudet kan personuppgifter komma att behandlas.
Den här informationen har till syfte att ge information om hur dataskyddsombudet behandlar personuppgifter om registrerade.

Hur behandlar dataskyddsombudet personuppgifter om dig?

Dataskyddsombudet behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Behandlingen av uppgifterna anses vara nödvändig och har stöd i den
rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.
Meddelanden som skickas till dataskyddsombudet blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.
Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge
det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har Region Östergötland ingen rätt att
efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.
Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen
och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar anses nödvändig
och sker med stöd i uppgift av allmänt intresse.
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Vilka personuppgifter behandlas?

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till enskilda som vänt sig
till dataskyddsombudet. Om ärendet i grunden avser en organisation av något slag och en kontaktperson
har utsetts för organisationen behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Ärenden som
registreras får ett diarienummer.
I handlingar och meddelanden som skickas in till dataskyddsombudet kan andra typer av personuppgifter
förekomma. Dessa uppgifter hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och uppgifterna i den inkomna handlingen görs inte sökbara.

Hur hanteras känsliga personuppgifter som kommer in till dataskyddsombudet?

Det förekommer att känsliga personuppgifter skickas in till dataskyddsombudet. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas, uppgifterna hanteras dock endast genom att handlingen läggs in
i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och uppgifterna i den inkomna handlingen görs
inte sökbara. Rättslig grund för behandlingen av känsliga personuppgifter är allmänt intresse.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Dataskyddsombudet och medarbetare till dataskyddsombudet inom Region Östergötland som hjälper till
med hanteringen av inkomna frågor kommer att ta del av personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.
Förutom de utlämnanden av personuppgifter som dataskyddsombudet behöver göra till följd av offentlighetsprincipen använder sig dataskyddsombudet av Region Östergötlands IT-infrastruktur, vilket innebär
att det i vissa fall finns personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla
personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Region Östergötland har lämnat för
behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter
än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Region Östergötland omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
Personuppgifter kan även komma att lämnas över till andra medarbetare inom Region Östergötland som
behöver dessa för att kunna hjälpa till med den registrerades fråga. Om sekretess råder för uppgifterna kan
samtycke för hävande av sekretess komma att inhämtas innan överlämnande av uppgifter sker.

Hur länge sparas personuppgifterna som behandlas?

Som myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Region Östergötland inklusive dataskyddsombudet följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en
allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Handlingar
som inte är att se som allmänna är exempelvis utkast till beslut och minnesanteckningar som inte har arkiverats. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska
bevaras i ärendet. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras, gallras eller rensas
på personuppgifter.
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Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter. Rättigheter som följer av dataskyddsförordningen är;
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt till tillgång – registerutdrag
Rätt till rättelse
Rätt att göra invändningar
Rätt till begränsning av behandling
Rätt till radering
Rätt till dataportabilitet
Rätt till att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande
Rätt till ersättning

Om du som registrerad hos Region Östergötland har frågor om de personuppgiftsbehandlingar som Region
Östergötland utför eller har frågor om utövandet av dina rättigheter kan du vända dig till Region Östergötlands dataskyddsombud, kontaktuppgifter hittar du nedan.
Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade av Region Östergötland har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Region Östergötland, organisationsnummer 232100-0040, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt:
Post: Region Östergötland, 581 91 Linköping
E-post: region@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 00 00
Region Östergötlands dataskyddsombud kan kontaktas på följande sätt:
Post: Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping
E-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 00 00
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